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ഒരിക്കലും വില്ക്കരുത്. 



ആ �ീ ശബ്ദത്തതാൽ നിറഞ്ഞ 
മലമുകളിൽ അരികത്ത് 
നില്�കയായിരു�.  
അവിെട നട�ന്ന  
കാരയ്ങ്ങള്  
കണ്ട് വളെര  
ദു:ഖെത്താെട  
േനാക്കി  
അവളുെട മകന്  
മരി�കയാണ് . 



അത് േയശുവിെന്റ അമ്മയായ  
മറിയയായിരു�  
േയശുവിെന �ശിൽ  
കിടത്തി ആണി  
അടി�ന്നത് അവൾ    
േനാക്കിനി�. 



ഇത് എ�ാം എങ്ങെന 
 സംഭവി� ? 
 േയശുവിെന്റ മധുരേമറിയ 
      ജിവിതം 
      ഇ�യും 
      �രമയി 
      എങ്ങേന  
   അവസാനി�? 



ൈദവത്തിന് തെന്റപു�െന   
    �ശിൽതറ� 
      െകാ�വാൻ 
      എങ്ങെന 
      സമ്മതി�? 
      അവന് 
     ആരായിരു� 
േയശുവിെന 
ഏെതങ്കിലും  
െതറ്റ് സംഭവി�േവാ? 
ൈദവം    
പരാജയെപ്പ�േപാെയാ? 



ഇ� ൈദവം ഒരിക്കലും 
പരാജയെപ്പട്ടിട്ടി� േയശു 
ഒരു െത�ം െച�ട്ടി� 
താൻ മ�ള്ളവരാൽ 
െകാ�െപ്പടുെമന്ന് 
അറിയാമയിരു� 
േയശുവിന് എന്താണ് 
സംഭവിക്കാൻ 
േപാകുന്നെതന്ന് 
ശീേമാൻ മറിയേയ 
ധരിപ്പിച്ചിരു�. 



ഒരു �ീ േയശുവിെന്റ  
പാദത്തില്വിലേയറിയതും  
സുഗന്ധമുള്ളതുമായ  
ൈതലം പുരട്ടിയിരി�  
അവൾ പണം പാഴാ��  
ശിഷയ്ന്മാർ പരാതി  
പറ� േയശു ... 



... പറ� അവൾ  
െച�ത് എറ്റവും  
വിലേയറിയതാണ്എെന്റ  
ശവസംസ്ക്കാരത്തിന്നായി  
െച�താകു�. എ� വിചി�മായ വ�കള്. 



ഇതി� േശഷം േയശുവിെന്റ പ�ണ്ട് 
ശിഷയ്ന്മാരിൽ ഒരു. വനായ യൂദാ മുപ്പത് െവള്ളി  
കാശിന് േയശുവിെന  
ഒറ്റിെകാടു�വാൻ  
തീരുമാനി�  
മഹാപുേരാഹിതന്മാെര  
സമീപി�. 



െയഹൂദന്മാരുെട 
െപസഹെപരുനാളിൽ േയശു 
ശിഷയ്ന്മാരുമായി അവസാന 
അത്താഴം കഴി�. 



ൈദവെത്ത 
േസ്നഹി�ന്നവര്�ള്ള 
വാഗ്ദത്തങ്ങളും േ�ക്ഷ്ഠതകളും 
അവർക്ക് വിവരിച്ച് െകാടുത്ത 
േശഷം അപ്പവും പാനപാ�വും 
െകാടു�. ഇതു േയശുവിെന്റ 
 ശരീരേത്തയും ര�േത്തയും  
                         കുറി�ള്ള 
                         ഓര്മമയും 
                        പാപക്ഷമയും 
                         നല്കു�. 



േയശു ശിഷയ്ന്മാേരാട്നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ  
എെന്ന കാണി�െകാടു�ം. നിങ്ങള് എേന്നവിട്ട് 
ഓടിേപാകുകയും െച�ം. പെ�ാസ് പറ� 
ഞാന് ഓടിേപാകയി� േകാഴി  
കൂകുംമുേമ്പ നീ  
മൂ�വട്ടം എെന്ന  
തള്ളിപ്പറയും  
എ� േയശു  
പറ�. 



ആ രാ�ിയില് േയശു 
�ാർത്ഥി�വനായി  
െഗത്ത്േശമന 
 എന്ന േതാട്ടത്തിൽ  
െപായി അവെന്റ 
 കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന 
 ശിഷയ്ന്മാർ 
 ഉറങ്ങിെപ്പായി 
 പിതാേവ ... 



... 
കഴിയുെമങ്കിൽഈപാ
നപാ�ം എങ്കൽ 
നി� നിേക്കണെമ 
എങ്കിലും എെന്റ 
ഇഷ്ടടമ� നിെന്റ 
ഇഷ്ടടം നിറേവറണം 
എ� �ാർഥി�. 



യൂദയാൽ നയിക്കെപ്പട്ട മഹാപുേരാഹിതന്മാരും 
വലിയ ജന�ട്ടവും േതാട്ടത്തിൽ വ�. േയശു 
അവെര തടഞ്ഞി� എന്നാൽ പെ�ാസ് 
ഒരുവെന്റ കാത് അറു�  
േയശു അവെന്റ കാത് െവ�  
പിടിപ്പി� ൈദവത്തിെന്റ  
പദ്ധതി �കാരമാണ്  
തെന്ന ബന്ധി�ന്നത്  
എന്ന് േയശുവിന്  
അറിയാമായിരി�. 



ജന�ട്ടം േയശുവിെന മഹാപുേരാഹിതെന്റ 
 വീട്ടിേലക്ക് െകാ�െപായി േയശുവിെന 
  െകാ�വാൻ ... 



... െയഹുദേനതാക്കന്മാർ തിരുമാനി� പെ�ാസ് 
തീ കായുന്ന േജാലിക്കാെരാെടാത്ത് നിന്ന്  
                                 �ദ്ധി��ണ്ടായിരു�. 



ഇവനുംേയശുവിേനാടു െടയുണ്ടായിരുന്നവന�െയാ 
എ� േചാദി� മൂ� വട്ടം ഇ�ാെയന്ന് പെ�ാസ്  
 പറ� േയശു 
  പറഞ്ഞതുെപാെല 
  സംഭവി� പെ�ാസ് 
  തെന്ന ശപി� 
      ദുംഖി�. 



ഉടെന തെന്ന േകാഴി  
കൂകി ഇത് ൈദവത്തിെന്റ  
ശബ്ദമായിരു� േയശു  
പറഞ്ഞ വാ� പെ�ാസ്  
ഓർ� പുറ� േപായി  
അതിദുഃഖേത്താെട കര�. 



യുദായും ദു:ഖി�. 



             േയശു ഒരു  
 
                      പാപവും െത� 

 
െച�ട്ടി�ാെയ� അറിയാമായിരു� 

യൂദാ മുപ്പത്  െവള്ളികാശ് 
മഹാപുേരാഹിതന്മാർക്ക്  

െകാടു�വാന് െകാ� 
 വന്നെപ്പാൾ അവർ 

                            നിരസ്കരി�. 



യൂദാ ആ 
െവള്ളിക്കാശ് 
മന്ദിരത്തിൽ 
എറി�, തൂങ്ങി 
മരി�. 



പുേരാഹിതന്മാർ േയശുവിെന 
േറാമൻ ഗവർണ്ണറായ 
പീലാെത്താസിെന ഏ�ി�. 



ഇവനില് ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും 
കാണുന്നി� പിലാെത്താസ്  
പറ� ജനം അവെന  
 െകാ�വാന് 
  ആർ�വിളി� 
  �ശിക്കാ �ശിക്കാ 
  എ� പറ�. 



അവസാനം േയശുവിെന 
�ശി�വാന് പീലാെത്താസ് 
വിധി� പടയാളികൾ അവെന്റ 
മുഖത്തടി� ചിലർ തുപ്പി ചാട്ടവാര് 
െകാണ്ടടി� മു�കിരീടംെവ� 
േയശുവിെന ആണികളാല് തറ�. 



ഇങ്ങെനയാണ് താൻ മരിേക്കണ്ടെത�ം 
അറിയമായിരു� േയശുവിെന്റ മരണം 
അേനകര്ക്ക് ആശവ്ാസവും പാപക്ഷമയും 
 നല്കുെമന്ന്  
 അറിയമായിരു� 
  വല�ം ഇട�മായി 
  ര� കള്ളന്മാെരയും 
    അവേനാടു കൂെട 
    �ശി�. 



ഒരുവന് േയശുവിൽ വിശവ്സിച്ച് പറുദീസയിൽ 
�േവശി� ഒരുവൻ വിശവ്സിച്ചി�. 



ചില മണി�റുകളുെട  
കഷ്ടത� േശഷം  
േയശു പറ� എ�ാ  
നിവർത്തിയായി. 



�ാണെന വി�  
അവേന്റ �വർത്തനം  
നിവർത്തിയായി  
ഒരു ക�റയിൽ  
േയശുവിെന തെന്റ  
േസ്നഹിതന്മാർ  
അടക്കം െച�. 



േറാമൻ പടയാളികള് േയശുവിെന്റ 
ക�റക്ക് മു�െവ�  
കാവൽ നി�  
ആര്�ം പുറേത്താ�ം  
അകേത്താ�ം  
േപാകുവാന്  
കഴിഞ്ഞി�. 



ഇെതാടുകുടി കഥ 
അവസാനി�മയിരുെന്നങ്കി
ൽ ദു:ഖകരമായിരു�. 



എന്നാൽ ൈദവം ഒരു 
വലിയ കാരയ്ം െച�  
േയശു മരണത്തിന് 
കിഴടങ്ങിയി�. 



ആഴ്ച്ചവട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം  
ദിവസം അതിരാവിെല 
ക�റയിൽ നി�ം 
കല്ല് മാറിേപായതായി  
ചില ... 



... ശിഷയ്ന്മാർ ക�,  
അവര് അകേത്ത�  
േനാക്കിയേപ്പാൾ  
േയശുവിെന’  
കണ്ടി�. 



ഒരു �ീ ക�റയുെട അടുത്ത് നി� 
കരയു�ണ്ടയിരി�േയശു 
അവള്ക്ക് �തയ്ക്ഷയായി  
അവൾ േപായി മ�  
ശിഷന്മാേരാട് േയശു ... 



... ജീവി�� അവന്  
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ  
ഇ� എന്ന് പറ�.  



േയശു തെന്റ ശിഷയ്ന്മാര്ക്ക് �തയ്ക്ഷനായി 
ൈകയിെല മുറിവുകൾ കണിചുെകാടു� ഇതു 

സതയ്മായിരു�,. േയശു വി�ം ജീവി� തെന്ന 
തള്ളിപറഞ്ഞ പേ�ാസിേനാട് ക്ഷമി� 
േസ്നഹി� തെന്നകുറിച്ച് എ�ാവേരാടും 

പറയുവാന് തെന്റ ശിഷയ്ന്മാേരാട് പറ� 
സവ്ര്ഗത്തിെല� തിരി�േപായി. 



ആദയ്െത്ത ഈസ്റ്റർ 
 

 ൈദവവചനത്തില് നി�ം ഒരു കഥ.  
 

ൈബബിളില് നി�ംഎടുത്തത് . 
 

മത്തായി 26-28 ലുെക്കാസ് 22-24  
േയാഹന്നാന് 13-21  

"നിങ്ങളുെട �േവശന വാക്ക് െവളിച്ചം പകരെട്ട."  
സങ്കിര്ത്തനം 119:130 



അവസാനം 



അദ്ഭുദവനായ ൈദവം നമ്മെള സൃഷ്ടി�െവ�ം  
നാം ൈദവെത്ത അറിയണെമ�ം ൈബബിൾ പറയു�. 

 
നാം െത�കാർ ആെണന്ന് ൈദവത്തിനറിയാം അതിെന 

പാപെമന്ന് വിളി�� പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ മരണമാണ് 
.എന്നാൽ ൈദവം നമ്മെള േസ്നഹിച്ചതുെകാണ്ട് തെന്റ 
മകനായ േയശുവിെന ന�െട പാപങ്ങള്ക്ക്  േവണ്ടി 

�ശിൽ മരിേക്കണ്ടതിന് ഈ േലാകത്തിേലക്ക് അയ� 
േയശു മരണത്തില്നി�ം ഉയിര്െത്തഴുേന്ന� 

സവ്ര്ഗ്ഗത്തിൽ േപായി. േയശുവിൽ വിശവ്സി�കയും. 
ന�െട പാപങ്ങൾ  ഏ�പറയുകയും െച�ാൽ ന�െട 

പാപങ്ങെള ക്ഷമിച്ച്  േയശു ന�െട ഹൃദയത്തിൽ 
വസി�കയും നാം അവനിലും നിരന്തരം വസി�കയും 

െച�ം. 



ഇത് നിങ്ങൾ വിശവ്സി��  
എങ്കിൽ ൈദവേത്താട് ഈ�കാരം പറയുക 

 
�ിയ േയശുേവ നീ ൈദവമാെണ� ഞാൻ 

വിശവ്സി��, എെന്റ പാപങ്ങൾക്കായി മരിപ്പാൻ 
മനുഷയ്നായി നീ വ�. നീ ഇേപ്പാഴും ജീവി�� എെന്റ 
ഹൃദയത്തിേലക്ക് വ� എെന്റ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിേക്കണേമ 
എനിക്ക് പുതിെയാരു ജീവിതം തേരണേമ. ഒരു ദിവസം 
നിേന്നാട് കൂെട ഞാൻ നിരന്തരം ആയിരി�ം നിനക്ക് 

േവണ്ടി ജീവിപ്പാനും, അനുസരിപ്പാനും നിെന്റ 
മകനായിരിപ്പനും സഹായിേക്കണേമ, ആേമൻ. 

 
എ�ാദിവസവും ൈബബിൾ വായി�കയും ൈദവേത്താട്  

സംസാരി�കയും െചയുക. േയാഹന്നാൻ 3:16 
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